
Bestyrelsesmøde i Venneforeningen EnøLejren mandag den 03.08.20 kl 19.00.

Deltagere: Claus Ditlev Larsen, Elly Baider, Kim Christoffersen, Volle Østergaard, 
Marianne Andersen, Lars Buhl.

1. Valg af ordstyrer / referent: Marianne valgt som ordstyrer, Lars valgt som referent.
2. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt.
3. Godkendelse af referat fra sidst: Referat godkendt.
4. Nyt fra formanden: Claus er blevet kontaktet telefonisk af handicappede brugere, 

som ville have tilladelse til at køre ud i lejren. Problemer med toilet. Slamsuger 
tilkaldt. Problemer med flyder og med strøm. Elektriker tilkaldt. Pumpe udskiftet. 
Brønde tømt for vand. Samtidig har vi fået tegninger over sammenhæng i 
kloak/afløb. Christina fra Næstved Kommune (NK) er fortsat på ferie. Men det skulle
ikke være noget problem at få NK til at levere en fuldmagt i forbindelse med 
placering af shelter. Claus har kontaktet Bager-Claus om isvogn til sommerfest. Vi 
er parate til at betale in case. Marianne deltager i møde med stensamlere om 
udstilling. Og defekte kloakdæksler i lejren er udbedret.

5. Status økonomi: Status er i store træk uændret fra sidst.
6. Opsamling og videre planlægning vedr. informationstavler, formidlingsrum, 

historierum, shelter, multtoilet og badebro: Der skal strammes op på skiltning – 
sættes på som punkt til næste gang. Claus køber aktivitetskalender, Elly hat stifter 
og Henning har tavle. Claus undersøger i forbindelse med informationstavle ved 
Draget. Formidlingsrum: Henning indkøber og opsætter gardinstang. 
Strandjægerne bidrager med planche. Vi er udgået for postkort. Alle tjekker egne 
lagre. Claus kontakter John Bang i forbindelse med formidling af fugle. Der er en 
sætningsskade i historieformidlingsrummet som næppe bliver udbedret i år, men 
de ting der skal placeres i rummet, kan vi begynde med. Volle, Marianne, Rasmus 
og Claus aftaler dato for at se film fra lejren. Shelter: Vi afventer fuldmagt fra NK. 
Skal vi selv ansøge? Claus og Marianne ser på ansøgninger til Kystdirektoratet. Elly
undersøger mulighed for at søge fonde. Multtoilet: Claus og Marianne undersøger 
om der skal søges fuldmagt fra NK til en ansøgning til Kystdirektoratet. Badebro: 
Kim undersøger forskellige udformninger af badebro på 8 til 10 meter.. 
Sponsortavle opdateres. Den de3r hjemtager et sponsorat udbeder sig et udkast til
logo. Kim undersøger en bedre bestandighed.

7. Arbejdsopgaver ved kommende arbejdsdag: Onsdag den 12. august. Græsset skal 
slåes. Bord / bænke sæt males. Elly skriver til Henning om at medbringe maling til 
bænke og olie til vinduer.

8. Sommerfest: Claus sender invitation om sommerfest lørdag den 29. august kl 11-
14. Lars sørger for mad over bål (down`n´dirty cajun rice), Kim sørger for pølser og
brød samt senner og kessjer, Elly sørger for musik samt vin til musikere. Marianne 
sørger for kaffe og kage og Ingrid bager også. Claus køber øl, sodavand, saftevand,
papvin. Christina fra NK inviteres – sammen med naturvejleder Christian, TU og 
borgmester Carsten Rasmussen. Claus sender invitationer.

9. Skal bestyrelsesmødet fremrykkes til kl 16.00?: Kim er modstander – men i 
mindretal. Næste møde afholdes i bådeskur i Christian Sørs Havn (på grund af 
brolukning) den 07.09.20 kl 16.00.

10.Evt:


